
Businessmodel
Uw strategie in balans met uw organisatie

Adviseert van visie tot plan.
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De wereld verandert
De wereld verandert in rap tempo. Technische 
innovaties creëren nieuwe mogelijkheden. De 
schaal en snelheid waarmee nieuwe innovatieve 
businessmodellen het industriële landschap 
veranderen is groter dan ooit. Wat kan de 
maatschappelijke sector hiervan leren?  De 
rijksoverheid heeft het einde van de verzorgingsstaat 
aangekondigd. De hele non-profitsector staat voor 
ingrijpende veranderingen. De essentie van de 
veranderingen is de betrokkenheid, zelfredzaamheid 
en het eigen initiatief van de burger faciliteren. 
Maximale toegevoegde waarde bieden tegen 
minimale kosten. Maatschappelijk geld wordt zoveel 
mogelijk ingezet voor een populatie in plaats van voor 
een individu. Gemeenten worden verantwoordelijk 
voor nieuwe taken. Veel organisaties zien hun 
inkomsten dalen en staan voor de uitdaging vele 
nieuwe samenwerkingen aan te gaan en zich hierin 
te profileren. 

Strategische keuzes
Vaak spreek ik organisaties met mooie mission-
statements maar zonder een strategie die écht 
richting geeft. Keuzes ontbreken. Daarmee wordt 

het businessmodel onduidelijk en presteert de 
organisatie niet optimaal. Een businessmodel 
beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, levert 
en behoudt. Het helpt een organisatie te kiezen voor 
een strategie én haar volledige handelen op die 
strategie af te stemmen. 

Businessmodel of verdienmodel?
Businessmodel en verdienmodel zijn termen die 
vaak door elkaar gebruikt worden. Een verdienmodel 
gaat alleen over de financiële levensvatbaarheid, 
een businessmodel gaat ook over klanten, aanbod 
en infrastructuur. Het Businessmodel Canvas 
kent 9 bouwstenen. Het is ontwikkeld door Alex 
Osterwalder en Yves Pigneur. Vele anderen droegen 
bij in een open source ontwikkeling. Het model 
wordt over de hele wereld gebruikt. Zo ook door De 
Verlichting.

Businessmodel Canvas
In afbeelding hiernaast is het model, zoals door De 
Verlichting geïnterpreteerd, geïllustreerd. In het 
vervolg wordt dit model per bouwsteen toegelicht, 
inhoudelijk en aan de hand van voorbeelden uit de 
praktijk. 

HOEWEL SOMMIGE MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 
ZICH NOG NIET AANGESPROKEN VOELEN DOOR DE TERM 

BUSINESSMODEL, 
ZAL IN DIT 

MINI E-BOOK 
BLIJKEN DAT HET 

BUSINESSMODEL 
MEERWAARDE 

VOOR HEN 
HEEFT. 
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In afwijking van het origineel start 
onderstaand ons businessmodel met 
visie en missie. Twee begrippen die 
vaak door elkaar worden gebruikt. 
Missie komt voort uit de visie. De visie 
is uw beeld van de buitenwereld. Als 
bestuurder neemt u met uw organisatie 
met enige regelmaat bewust de tijd om 
waar te nemen wat er in de wereld om 
u heen gebeurt. Wat wordt de toekomst 
van de sector waarin u actief bent? 

Een volgend mini E-Book van De 
Verlichting zal gaan over trends en 
ontwikkelingen!

Voor alle maatschappelijke organisaties 
geldt dat het verstandig is niet alleen 
naar de eigen sector te kijken maar 
ook breder: wat is de samenhang 
tussen sectoren, welke ontwikkelingen 
gelden voor iedereen in technologisch 
en maatschappelijk opzicht, wat 
kun je van elkaar leren, zijn er 
samenwerkingskansen? 

De missie is de conclusie uit de 
visie. Welke positie wilt u innemen 
als organisatie? Wat is uw stip aan de 
horizon? Wilt u de grootste zijn? De 
beste? Een expert en, zo ja, waarin dan? 

Klanten zijn het startpunt van het businessmodel. Welke groepen 
mensen wil je bereiken en bedienen? Klantsegmenten kun je 
onderscheiden op:
• Behoeften die een afzonderlijk aanbod vragen
• Te bereiken via verschillende distributiekanalen
• Het vereisen van verschillende soorten relaties 
• Aanzienlijke verschillen in winstgevendheid of inkomsten
• De bereidheid te betalen voor verschillende aspecten van het 

aanbod.

Voorbeeld
In een businessmodel dat ik maakte voor een cultureel wijkcentrum in 
Rotterdam onderscheidde ik naar behoeftes de volgende doelgroepen: 
ouderen, jongeren, theaterbezoekers, fulltime en parttime huurders.  
Voor ieder segment omschreef ik welke relatie het centrum met die 
klanten zou onderhouden. Hierdoor werd duidelijk dat klantgroepen 
iets voor elkaar konden betekenen: ouderen konden mentor worden 
van jongeren, jongeren konden via de opzet van een wijkleerbedrijf 
diensten leveren aan ouderen. Huurders konden bijvoorbeeld mede 
opdrachtgever zijn voor het wijkleerbedrijf en ambassadeur van het 
centrum worden.

KlantsegmentenVisie en Missie
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De waardepropositie beschrijft de diensten die waarde creëren voor 
een specifiek klantsegment. Welke probleem van de klant lost u op of 
in welke behoefte voorziet u? De waardepropositie is als het ware de 
voordeelbundel voor uw klant: de voordelen die u uw klanten biedt. 
Het kan gaan om prijs, snelheid of service maar ook om prestaties, 
ontwerp, klantervaring, maatwerk e.d.

Voorbeeld
Toenemende verschillen in kennis en 
behoeften van basisschoolleerlingen 
vereisen extra taken en inspanningen 
van leerkrachten om het gevraagde 
maatwerk te bieden. Maatwerk staat 
hoog op de agenda. Het Finse onderwijs 
wordt overspoeld door Nederlandse 
studie-reizigers. In Finland is de leerkracht 
een hoog opgeleide professional met 
een zeer hoge mate van zelfstandigheid 
die het onderwijs in zijn klas zelfstandig, 
vernieuwend en op maat mag vormgeven.

Waardepropositie Klantrelaties

Een succesvolle organisatie beschrijft 
duidelijk welke relatie zij met welk 
klantsegment wil aangaan en waarom.  
Voor klantenwerving, voor het 
vasthouden van een klant of om de klant te 
stimuleren meer diensten af te nemen. Kiest 
u voor persoonlijk contact, een digitaal contact 
of selfservice? Nieuwe vormen van relaties zijn 
deelnemen in klant communities of co-creatie. 

Voorbeeld
Voor gemeenten is crowdsourcing een mooie term voor 
het benutten van de kennis en talenten van de burgers. 
De uitdaging is die ‘crowds’ te ontsluiten. Van belang is 
te investeren in klantrelaties. Dat kan een gemeente 
bijvoorbeeld doen door ambtenaren deel te laten nemen 
aan sociale netwerken buiten het gemeentehuis uit naam 
van de gemeente. Door actief te participeren kan een 
inschatting worden gedaan van de kwaliteit van mensen 
en hun bijdragen.
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Strategische bronnen zijn alle kwaliteiten die uw organisatie in huis 
heeft voor een goede uitvoering van het businessmodel. Het kan gaan 
om kennis, vaardigheden, processen maar ook om tastbare zaken zoals 
gebouwen, ICT, infrastructuur of voordelen zoals een goede reputatie. 

Voorbeeld
In een businessmodel dat ik maakte voor een cultureel wijkcentrum 
waren jongeren een belangrijk klantsegment. Het wijkcentrum kon hen 
moeilijk bereiken, alleen de overlast gevende hangjongeren 
wisten het centrum te vinden. Om jongeren binnen te halen 
moest het centrum meer ‘van hen’ worden. Daarom werd 
het wijkleerbedrijf een strategische bron. Door jongeren 
er te laten werken gaan zij andere jongeren aantrekken, 
is de gedachte. Iedere functie in het wijkcentrum wordt 
nu gekoppeld aan een leerplek. Daarnaast wordt ingezet 
op ouderen, die het centrum goed 
weten te vinden, als mentor voor 
jongeren. Ouderen  zijn hiermee 
niet alleen klant maar ook een 
strategische bron.

Wat moet uw organisatie aan activiteiten ondernemen om succesvol te zijn? 
Kernactiviteiten kunnen in 3 categorieën worden ingedeeld:
• Productie: ontwerpen, maken en leveren
• Probleemoplossing: het aandragen van nieuwe oplossingen door individuele 

klantproblemen. De kernactiviteiten zijn kennismanagement en continue training. 
• Platform/ netwerk: kernactiviteiten zijn platform- of netwerkmanagement, 

serviceverlening en promotie 

Voorbeeld
Gemeenten bereiden zich voor op de transities in het sociale beleid. Veel wordt verwacht 
van sociale wijkteams, die laagdrempelige en generalistische hulp geven, 
met een beroep op eigen kracht van de burger. Begeleiding wordt zoveel 
mogelijk aangeboden vanuit netwerken in de buurt. Iedere gemeente 
organiseert dat weer anders, zoals de verschillende 
beslissingsbevoegdheden van een wijkteam, de 
grootte van het gebied, de gerichtheid op jeugd 
en gezin en dergelijke. Ook kan per wijk de 
aard van de problematiek nogal verschillen. De 
kernactiviteit probleem-oplossing wordt zo in 
iedere gemeente opnieuw uitgevonden.

Strategische Bronnen Kernactiviteiten



Hoe ziet uw netwerk van partners en leveranciers eruit? Is dit netwerk 
voldoende afgestemd op uw business-model? Welke partners heeft u 
nodig om uw klanten te bereiken? Met wie wilt u strategische allianties 
aangaan om uw risico’s en onzekerheden te beperken? Wie heeft het 
totale zicht op het partnernetwerk, wie onderhoudt welke contacten? 
Vaak onderhoudt de directeur- bestuurder alle externe contacten. Wat 
als hij wegvalt? Soms vindt iedere manager zelf het wiel uit en weet 
men van elkaar niet wie welke externe contacten heeft.

Voorbeeld
Voor zorg- en onderwijsorganisaties is samenwerking de komende 
jaren misschien wel het belangrijkste thema. Onderwijs zal door 
decentralisaties van huisvestingsbudgetten nauw met gemeenten 
moeten samenwerken. Passend onderwijs is georganiseerd in 
samenwerkingsverbanden. Ieder onderwijsbestuur staat voor de 
uitdaging met meerdere samenwerkingsverbanden goede contacten 
te onderhouden opdat de gewenste klantsegmenten bereikt worden. 
Zorgorganisaties staan voor nog grotere samenwerkingsuitdagingen: 
men werkt samen in wijkteams, met alle gemeenten in het werkgebied, 
met andere zorgaanbieders, zorgkantoren, -verzekeraars. Dat is een 
forse opgave die te groot is voor een enkele bestuurder en goed 
ingebed moet worden in uw organisatie. 

Kernpartners

Bij de kostenstructuur gaat het om méér dan het optellen van de 
kosten van uw organisatie. Het gaat om kwantificering én inzicht, en 
de wisselwerking hiertussen. Welke kosten brengen uw strategische 
bronnen en kernactiviteiten mee? Welk deel is variabel en welk deel vast? 
De kosten dienen in verhouding te staan met uw inkomsten. Welk klantensegment 
brengt welke inkomsten mee? Hoe afhankelijk bent u van subsidie? Hoe kunt u die 
afhankelijkheid verminderen? 
Een goede begroting geeft u inzicht in de bijdrage van ieder klantsegment aan uw totale 
inkomsten én kosten. Een goede begroting is een afspiegeling van de keuzes die u 
maakt in uw businessmodel. 

Voorbeeld
Voor de gemeente Delfzijl nam ik de levensvatbaarheid van de stichting brede scholen 
Delfzijl onder de loep. Ieder jaar stegen de kosten en daarmee ook de benodigde 
subsidie. De gemeente vroeg zich af wat de reden voor deze oplopende tekorten waren. 
Na analyse bleek dat er geen echt inzicht was in de begroting. Door de begroting zó op 

te stellen dat de inkomsten en kosten per klantsegment duidelijk werden 
bleek dat met name de personele kosten veel te hoog waren. De klanten 
waren niet bereid hiervoor te betalen. Gekozen is vervolgens voor een 
veel eenvoudiger organisatie met een ander businessmodel. 

Kosten & Inkomsten

Mini E-Book Business Model
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Bent u geïnspireerd door het 
businessmodel? Wilt u morgen aan 
de slag? De Verlichting biedt u de 
mogelijkheid een brainstorm dag 
te plannen, in company. Samen 
met u en/of uw team vullen we het 
businessmodel van uw organisatie.

Voor u als nieuwe nieuwsbrief abonnee geldt de speciale 
prijs van €1.500.

Wat zijn de resultaten van een Businessmodel Dag?
• Inzicht bij u en uw team in de samenhang binnen uw 

organisatie
• Focus op de prioriteiten voor het komende jaar
• U ontvangt na afloop een, voor uw organisatie op maat 

ingevuld, model als tastbaar resultaat van deze dag. 

Maak gebruik van ons aanbod en reageer voor 10 januari: 

Maak uw eigen businessmodel »

Bronnen & Boeken
Voor dit E-Book maakte ik gebruik van onderstaande bronnen. 
• Alexander Osterwalder & Yves Pigneur: “Businessmodel Generatie”, 2009
• Dirk Houtgraaf & Marleen Bekkers: “Businessmodellen, Focus en samenhang 

in organisaties”, 2011

Oosterwalder en Pigneur hebben het Canvas model gebruikt ten behoeve van 
de ontwikkeling van je persoonlijke businessmodel in het boek ‘Business Model 
You’. 

Contact
Wilt u reageren op dit Mini E-Book en uw ervaringen delen? Mail ons! Heeft u 
suggesties voor een onderwerp dat een volgend Mini E-Book waardig is laat het 
ons weten! We zijn benieuwd naar uw reactie.

Tel:   (06) 41 71 99 02
E-mail:   info@deverlichtingadvies.nl »
Website:  www.deverlichtingadvies.nl »

mailto:info%40deverlichtingadvies.nl?subject=Businessmodel%20Dag
http://www.deverlichtingadvies.nl
mailto:info%40deverlichtingadvies.nl?subject=Contact%20naar%20aanleiding%20van%20E-Book

